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1.  Algemene inleiding  

 

Deze publicatie bevat enkele verduidelijkingen ten opzichte van de publicatie van 28 

augustus 2012 met kenmerk BEK/2012/59135M. Het betreft de definitie van het luxe 

verzuim en de wijze waarop hierover opgave moet worden gedaan. Tevens waren in de 

vorige versie de voetnoten weg gevallen, deze zijn in deze versie weer zichtbaar. 

Hierbij vervalt de publicatie van 28 augustus 2012. 

 

Elke gemeente moet jaarlijks aan de minister gegevens verstrekken over de omvang en 

de behandeling van het gemelde schoolverzuim van leerplichtige en kwalificatieplichtige 

leerlingen/deelnemers die zijn ingeschreven in de bevolkingsadministratie in hun 

gemeente (Leerplichtwet 1969, artikel 25, tweede lid).  

 

Op basis van deze gegevens wil de minister inzicht krijgen in de omvang en wijze van 

behandeling van het ongeoorloofde schoolverzuim van leerplichtige leerlingen. Dit inzicht 

is noodzakelijk voor het beleid van onderwijsinstellingen en gemeenten voor het 

terugdringen van het schoolverzuim, evenals voor het landelijke beleid van de 

rijksoverheid en landelijke organisaties om het voortijdig schoolverlaten te bestrijden. 

Om deze doelstellingen te bereiken moeten de gemeenten hun wettelijke verplichting, tot 

het tijdig leveren van juiste en volledige informatie, nakomen. Om dit mogelijk te maken 

staat in deze publicatie welke gegevens de gemeenten moeten verstrekken.  

In paragraaf 2 staan de wijzigingen ten opzichte van de telling van vorig jaar. 

In paragraaf 3 staat een opsomming van de door de gemeenten te verstrekken gegevens.  

In paragraaf 4 staan definities en is voor een aantal onderdelen een nadere toelichting 

opgenomen.  

In paragraaf 5 is de procedure beschreven voor de informatieverstrekking over het 

schooljaar 2011-2012.  

 

 

2. Verbeteringen ten opzichte van vorige jaar 

 

Uit reacties van de gemeenten is gebleken dat de definitie thuiszitter op verschillende 

manieren te interpreteren was. Daarom is de definitie van thuiszitter dit jaar verduidelijkt. 

Ik vraag u om deze definitie, zoals opgenomen in paragraaf 4.1, en de toelichting op de 

thuiszitters, opgenomen in paragraaf 4.2, nog eens goed door te nemen en deze zo strikt 

mogelijk te hanteren.  
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3. Informatie te verstrekken door gemeenten  

 

3.1 Informatieverstrekking door gemeenten  

 

Gemeenten moeten informatie verschaffen over de toepassing van de artikelen over 

vervangende leerplicht en vrijstellingen. Tevens moeten zij de minister informeren over de 

omvang en behandeling van het ongeoorloofde verzuim van volledig leerplichtige 

leerlingen, kwalificatieplichtige leerlingen en thuiszitters, die de gemeente in dit schooljaar 

ter kennis is gekomen. Voorts wordt de gemeenten gevraagd opgave te doen van de 

aantallen opgemaakte processen-verbaal wegens ongeoorloofd verzuim.  

 

De omvang van het aantal toepassingen van vervangende leerplicht en vrijstellingen 

wordt uitgedrukt in het aantal toepassingen van de artikelen 3a, 3b, 5 onder a, onder b, 

onder c en 15 van de Leerplichtwet 1969. De omvang van het verzuim wordt uitgedrukt in 

aantallen leerlingen die niet deelnemen aan het onderwijs, zonder dat daarvoor op grond 

van de Leerplichtwet 1969 toestemming is verleend.  

Ook wordt de gemeenten gevraagd aan te geven hoeveel van de door haar gemelde 

absolute verzuimers weer zijn ingeschreven aan een school of onderwijsinstelling. 

 

3.2  Gegevens schooljaar 2011-2012 

 

De gemeenten moeten de volgende gegevens verstrekken:  

• Vervangende leerplicht en vrijstellingen 

o aantal toepassingen vervangende leerplicht op grond van artikel 3a  

o aantal toepassingen vervangende leerplicht op grond van artikel 3b  

o aantal vrijstellingen op grond van artikel 5, onder a  

o aantal vrijstellingen op grond van artikel 5, onder b 

o aantal vrijstellingen op grond van artikel 5, onder c 

o aantal vrijstellingen op grond van artikel 15 (kwalificatieplichtigen)  

• absoluut schoolverzuim  

o totaal aantal opgespoorde gevallen  

o aantal leerplichtigen dat na interventie weer ingeschreven is bij het 

onderwijs  

• relatief schoolverzuim  

o totaal aantal leerlingen van wie eenmaal of meermalen verzuim is 

gemeld  

o totaal aantal meldingen luxe verzuim(*)  

• Processen verbaal  

o totaal aantal processen-verbaal van het absoluut verzuim  

o totaal aantal processen-verbaal van het relatief verzuim  

o totaal aantal processen-verbaal van het luxe verzuim 

• Thuiszitters 

o Het aantal thuiszitters per 1 september 2011 

o Het aantal thuiszitters dat er, in de loop van het schooljaar 2011-2012, 

is bijgekomen 
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o Het aantal thuiszitters waarvan het probleem met het naar school gaan 

in de loop van het schooljaar 2011-2012 is opgelost en thuiszitters die 

gedurende het schooljaar 2011-2012 18 jaar zijn geworden. 

o Het aantal thuiszitters, waarvan het probleem met betrekking tot het 

schoolbezoek niet is opgelost, en die langer dan zes maanden thuis 

zitten. 

 

Uitsplitsing naar onderwijssoort  

 

Bovenstaande gegevens moeten worden uitgesplitst naar de onderscheiden 

onderwijssoorten, te weten:  

• basisonderwijs / speciaal basisonderwijs (WPO)  

• (voortgezet) speciaal onderwijs (WEC)  

• voortgezet onderwijs, inclusief praktijkonderwijs en leerwegondersteunend 

onderwijs (WVO)  

• beroepsonderwijs (WEB) 

• onbekend 

• geen onderwijs 

 

 

 

(*) Luxe verzuim is een vorm van relatief verzuim waarbij zonder 

toestemming van het hoofd van de school (bij tien schooldagen of minder) dan 

wel zonder toestemming van de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen) 

buiten de vastgestelde schoolvakanties om van school wordt verzuimd, waarbij 

het eigen belang (vaak ten behoeve van een vakantie) van 

ouder(s)/verzorger(s) of jongere prevaleert op dat van het schoolbezoek. 

In het webformulier wordt abusievelijk verwezen naar artikel 13a. Het gaat niet 

om de leerlingen die een vrijstelling op grond van artikel 13a hebben gekregen, 

maar om het aantal luxe verzuimers. 

 

4. Toelichting op de op te geven onderdelen  

 

4.1 Definities 

 

Schooljaar 

 

Een schooljaar loopt van 1 augustus van enig kalenderjaar tot en met 31 juli van het 

daaropvolgende jaar.  

 

Volledig leerplichtig  

 

De verplichting om te zorgen dat een jongere als leerling van een school is ingeschreven, 

begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin de jongere de leeftijd 

van vijf jaar bereikt. De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar 

waarin de leerling de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt of na afloop waarvan de leerling ten 

minste twaalf volledige schooljaren één of meerdere scholen heeft bezocht. Daarbij 
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worden leerlingen die het basisonderwijs na minder dan 8 jaren hebben afgesloten, geacht 

acht leerjaren een school te hebben bezocht (zie ook artikel 3 van de Leerplichtwet 1969).  

 

Kwalificatieplicht 

 

Dit houdt in dat alle jongeren tot op de dag dat zij de leeftijd van achttien jaar hebben 

bereikt leerplichtig zijn, tenzij de jongere een startkwalificatie heeft behaald. Een 

startkwalificatie is een havo- of vwo - diploma, of een diploma mbo – op niveau 2. De 

kwalificatieplicht betekent niet dat leerlingen altijd vijf dagen per week in de schoolbanken 

moeten zitten. Het is ook mogelijk om met een bij wet geregelde combinatie van leren en 

werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, bijvoorbeeld via de beroepsbegeleidende 

leerweg in het mbo (artikel 4a van de Leerplichtwet 1969). 

 

Thuiszitter 

 

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en de 16 jaar of een jongere van 

16 of 17 jaar met kwalificatieplicht die ingeschreven staat op een school of 

onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder dat 

hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld 

schoolbezoek of wegens het volgen van ander onderwijs(**).  

Als u om administratieve reden de definitie bij deze telling nog niet kunt hanteren, wilt u 

dit dan aangeven in het opmerkingenveld. 

 

Luxe verzuim 

 

Luxe verzuim is een vorm van relatief verzuim waarbij zonder toestemming van het hoofd 

van de school (bij tien schooldagen of minder) dan wel zonder toestemming van de 

leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen) buiten de vastgestelde schoolvakanties om 

van school wordt verzuimd, waarbij het eigen belang (vaak ten behoeve van een 

vakantie) van ouder(s)/verzorger(s) of jongere prevaleert op dat van het schoolbezoek. 

 

 

 

(**) Hieronder vallen ook 5-jarigen die waarschijnlijk naar een medisch 

kinderdagverblijf zullen gaan, maar dit effectief nog niet doen alsmede 

kwalificatieplichtigen die thuiszitten, geen werk hebben en op geen enkele 

manier toewerken om weer naar school te gaan, nu niet en het volgende 

schooljaar ook niet. Indien een jongere gedurende het schooljaar 18 jaar wordt, 

dient hij/zij meegeteld te worden als ‘thuiszitter opgelost’. 

 

 

4.2  Toelichting op het webformulier 

 

Toepassing vervangende leerplicht op grond van artikel 3a en 3b  

Artikel 3a en 3b kunnen alleen worden toegepast voor leerlingen in het speciaal onderwijs, 

voortgezet speciaal onderwijs, de eerste fase van het voortgezet onderwijs en de 

beroepsopleidende leerweg van het mbo. Artikel 3a kan worden toegepast bij jongeren 

vanaf de leeftijd van 14 jaar en artikel 3b bij jongeren in het laatste jaar van hun 

leerplicht.  
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Bij toepassing van artikel 3a blijft de leerling ingeschreven in een school voor speciaal 

onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs, maar gaat deze een 

onderwijsprogramma volgen waarin algemene vorming en praktijkervaring worden 

gecombineerd (duaal programma).  

Bij toepassing van artikel 3b wordt de leerling ingeschreven in een instelling voor 

beroepsonderwijs.  

 

Toepassing vrijstelling op grond van artikel 5, onder a  

 

Bij deze vorm van vrijstelling vult u als onderwijssoort het laatst genoten onderwijs in. 

Indien bij het indienen van de aanvraag nog geen onderwijs werd genoten, vult u als 

onderwijssoort “geen onderwijs” in.  

Kennisgevingen van een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5, onder a 

(lichamelijke of psychische ongeschiktheid) moeten ieder jaar opnieuw gedaan worden, 

tenzij de eerste maal definitief vrijstelling is gegeven. Ook bij een vervolgkennisgeving 

moet als onderwijssoort de onderwijssoort zoals die gold bij het verlenen van de eerste 

vrijstelling worden ingevuld.  

 

Toepassing vrijstelling op grond van artikel 5, onder b  

 

Bij vrijstelling op grond van artikel 5 onder b, vult u op het formulier het laatst genoten 

onderwijs in. Indien vrijstelling op grond van artikel 5 onder b wordt gegeven voordat het 

kind is ingeschreven in het onderwijs, dan vermeldt u dit bij de onderwijssoort “geen 

onderwijs”.  

 

Toepassing vrijstelling op grond van artikel 5, onder c  

 

Bij vrijstelling op grond van artikel 5 onder c, vult u op het formulier het laatst genoten 

onderwijs in. Indien vrijstelling op grond van artikel 5 onder c wordt gegeven voordat het 

kind is ingeschreven in het onderwijs, dan vermeldt u dit bij de onderwijssoort “geen 

onderwijs”.  

 

Toepassing vrijstelling op grond van artikel 15  

 

Leerlingen, voor wie vrijstelling op grond van artikel 15 is verleend, worden vermeld bij de 

onderwijssoort die zij volgden op het moment dat de ontheffing werd aangevraagd.  

 

Toelichting  

 

Strikt genomen kunnen leerlingen die ingeschreven staan in volledig dagonderwijs geen 

vrijstelling krijgen op grond van artikel 15 van de Leerplichtwet 1969 omdat zij vallen 

onder de volledige leerplicht. Een dergelijke jongere zou alleen voor deze vrijstelling in 

aanmerking komen als hij eerst wordt uitgeschreven van de school waar hij tot dan toe 

onderwijs volgde. Om toch inzicht te krijgen in de herkomst van deze leerlingen wordt 

gevraagd om het onderwijs aan te geven dat de leerling volgde op het moment dat de 

vrijstelling werd aangevraagd en niet de situatie op het moment waarop de vrijstelling 

werd verleend.  

 

Onderscheid absoluut en relatief ongeoorloofd schoolverzuim  

 

Van ongeoorloofd absoluut schoolverzuim is sprake, indien een volledig leerplichtige 

jongere dan wel een kwalificatieplichtige jongere niet is ingeschreven bij een 
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onderwijsinstelling, zonder dat daarvoor op grond van de leerplichtwet toestemming is 

verleend.  

Van ongeoorloofd relatief schoolverzuim is sprake, wanneer een volledig leerplichtige 

jongere of een kwalificatieplichtige jongere wel is ingeschreven bij een onderwijsinstelling 

maar er geen onderwijs volgt, zonder dat daarvoor op grond van de Leerplichtwet 1969 

toestemming is verleend.  

 

Een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere die onderwijs volgt in een andere 

gemeente dan waar hij/zij woont, ressorteert voor de toepassing van de Leerplichtwet 

1969 onder de leerplichtambtenaar van de gemeente waar hij/zij in het bevolkingsregister 

is ingeschreven.  

 

Uitsplitsing absoluut verzuim per schoolsoort  

 

Bij de categorie onderwijssoort moet het laatst genoten onderwijs worden ingevuld. 

 

Thuiszitters 

 

Bij de categorie onderwijssoort moet de onderwijssoort ingevuld worden waar de leerling 

is ingeschreven.  

Uit reacties van de gemeenten is gebleken dat de definitie thuiszitter op verschillende 

manieren te interpreteren was. Daarom vragen wij u deze definitie nog eens goed door te 

nemen en deze zo strikt mogelijk te hanteren. Als u om administratieve reden de definitie 

bij deze telling nog niet kunt hanteren, wilt u dit dan aangeven in het opmerkingenveld. 

 

 

5.  Procedure en tijdpad voor de opgaven van het schooljaar 2011 - 2012 

 

Iedere gemeente ontvangt vóór 1 oktober 2012 een mail met het verzoek om de 

vrijstellings- en verzuimgegevens aan te brengen op het elektronische formulier dat op 

het beveiligde deel van de website van DUO (www.duo.nl) staat. Tevens staat in de mail 

waar u deze formulieren kunt vinden.  

Om toegang te krijgen tot dit elektronische formulier heeft u een autorisatie nodig. Als u 

al een autorisatie hebt verkregen voor de telling 2009 - 2010 en/of 2010 - 2011, dan 

hoeft u niet weer een autorisatie aan te vragen. 

Mocht u niet meer in het bezit zijn van uw entree inlogcode dan kunt u contact opnemen 

met de helpdesk van entree-kennisnet (08003212233) of via www.entree@kennisnet.nl . 

Mocht de entreecode niet achterhaald kunnen worden dan moet de beheerder opnieuw 

aangemeld worden. Dat kunt u doen met het formulier ‘aanmelden beheerder bevoegd 

gezag’ (69015). U vindt dit formulier op de website van duo door de volgende link te 

gebruiken: 

http://www.ib-groep.nl/zakelijk/klantenservice/formulieren_bve.asp . U dient dit 

aanvraagformulier ingevuld en ondertekend per email of post naar DUO retour te zenden.  

Op het formulier moet u wel aangeven dat het hier gaat om een wijziging, immers er is al 

eens eerder een beheerder opgegeven (de beheerder mag dezelfde beheerder zijn). 

Heeft u nog nooit een beheerder opgegeven dan kunt u dit met hetzelfde formulier doen. 

U geeft dan op dat het gaat om een eerste aanmelding. Na de verwerking van de 

aanmelding ontvangt de beheerder een e-mail met een registratiecode en informatie over 

de procedure om zich te melden als beheerder. 
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Voor een uitgebreide toelichting op de door de gemeenten te verstrekken opgave is een 

brochure samengesteld, die uiterlijk 1 oktober zal staan op www.duo.nl onder ‘Brochures’ 

en die u via de volgende link kunt benaderen: 

http://www.duo.nl/zakelijk/klantenservice/brochures_bve.asp  

 

Als u op 5 oktober 2012 nog geen mail heeft ontvangen, neemt u dan contact op met het 

Informatiecentrum beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger onderwijs (079-

3232666). U krijgt dan zo spoedig mogelijk alsnog een mail. 

 

5.1  Tijdpad formulieren opgave gemeenten 

 

• Uiterlijk 30 september 2012 

verzending van de mail, met het verzoek de webformulieren in te vullen  

• Uiterlijk 30 november 2012  

ontvangst van de door de gemeente ingevulde webformulieren. 

 

 

6 Administratieve lasten 

 

Bij de voorbereiding van deze voorlichtingspublicatie is nagegaan of er sprake is van extra 

administratieve lasten voor instellingen, bedrijfsleven of burgers. Uit deze opgave vloeien 

geen extra structurele of eenmalige administratieve lasten voort ten opzichte van de 

voorgaande leveringsprocedure. 

 

Heeft u vragen? Op www.duo.nl vindt u onder 'Zakelijk' informatie over actuele 

ontwikkelingen in uw onderwijssector. Onder 'Instellingsinformatie' vindt u voorlichting 

over onder meer regelgeving, crebo en bekostigingsinformatie over de 

onderwijsinstellingen. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met het 

Informatiecentrum onderwijs of mailen naar ico@duo.nl. Het informatiecentrum is op 

werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur te bereiken via 

telefoonnummers: 079 - 323 2666 

 

 

 

De directeur-generaal, 

Dienst Uitvoering Onderwijs, 

drs. R.J.A. Kerstens 

 


